
 

UN LLARG VIATGE 
 

L’Antoni, el meu besavi va néixer el 30 d’octubre de 1920 a Tornabous. Va superar 

una guerra, èpoques de fam, de malalties, d’adversitats... però, tot i així, va 

sobreviure per poder passar de generació en generació la seva història.  

 

Quan li van dir que havia d’anar al front a lluitar es va espantar una mica, però va 

acceptar per amor a la pàtria. Va deixar endarrere la seva dona, els seus dos fills i 

va ser traslladat a una trinxera que els republicans tenien a Merengue (a prop de 

Balaguer). Allà es va veure involucrat en moltes situacions complicades i en molts 

problemes. Primerament, va perdre una mà durant una batalla. Tanmateix, ell va 

tenir sort, ja que molts dels seus companys hi van perdre més que una mà; la vida.  

 

Després de dir adéu a molt companys i amics, ell no renunciava a l’esperança de 

tornar veure els seus fills i la seva dona. Portava sempre una foto d’ells al bitlleter i 

quan estava trist o desconsolat la mirava i li semblava que tornava a agafar forces, 

que res no el podia parar.  

 

Al cap de tres anys, li van concedir quatre dies de permís per anar a veure la seva 

família. En arribar a Tornabous i anar a casa seva va trobar-sel’edifici buit. Es va 

passar els quatre dies buscant desesperadament la seva família, però ni rastre.  

 



Quan va haver de tornar a la batalla ho feia amb el cor trencat i pensant que mai 

més tornaria a veure la seva estimada dona ni els seus fills. Van anar passant els 

dies i no li arribava cap notícia que estiguessin vius, i això encara el disgustava 

més, fins que va perdre gairebé tota l’esperança.  



 

Però, quan ja estava a punt d’acabar la guerra, el van deixar sortir de les trinxeres 

per anar cap a casa. De camí, va veure, allà lluny a l’horitzó, el perfil d’una dona i 

dos nens que semblaven perduts. S’hi va apropar i de seguida va veure que 

aquelles siluetes eren les de la seva família. Va arrencar a córrer com si mai 

hagués estat en una guerra i com si mai hagués passat per tot el que va passar, 

només importava el moment en què podria abraçar-los de nou. Tot semblava 

perfecte, idíl·lic, fins que es va sentir un tret de procedència desconeguda. Aquest 

va tocar plenament la seva dona, que va caure fulminada al terra, just quan ell 

gairebé havia arribat a tocar-la. Davant seu i dels nens va caure aquella dona que 

no havia deixat mai de buscar el seu marit. Ell, desesperat, va començar a 

demanar ajuda, a cridar, a abraçar als nens alhora. No hi havia res a fer; tota 

l’esperança i il·lusió mantingudes durant més de dos anys s’havien ensorrat en dos 

segons.  

 

La vida era injusta i ell ho sabia més que ningú. L’amor a la pàtria li havia pres 

l’amor de la seva vida.  
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